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"Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?" 
( Yohanes 13 : 12 b) 
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Buku Penuntun ini disusun oleh  

Komisi Hari Doa Sedunia dari Negara Kepulauan Bahama 

 
Diterjemahkan dan diedarkan oleh  

 Departemen Perempuan dan Anak  

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 

 

 
Burung Flaminggo (Burung Nasional Negara Bahama). Flaminggo tunduk di kaki Kristus 

dimana ada pengampunan, Damai, dan Kasih.  

(karya: Chantal E. Y. Bethel) 

  
Chantal Bethel , pelukis gambar tema HDS 2015 ini lahir 

di Haiti, mengecap pendidikan di Belgia, dan tinggal di 

Bahama. Ia bekerja dengan penuh perasaan untuk 

kerajinan lukisannya. Ia menuangkan cerita rakyat dan 

lanskap dari kepedulian  jiwanya yang dalam. Bethel 

percaya bahwa seni adalah alat yang ampuh untuk 

penyembuhan dan pembelajaran, sebagaimana 

dikembangkannya dalam pelatihan “Art as Healing 

Practice”. Pada tahun 2001 ia mendapatkan perhargaan 

dari Rumah Sakit Anak – Miami atas dukungannya 

terhadap isu-isu anak melalui seni. Dan pada tahun 2008 

Biro Perempuan Negaranya memberi penghargaan 

kepadanya untuk karyanya yang luar biasa serta kontribusinya dalam bidang seni rupa. Selanjutnya pada 2010 ia 

juga menerima Award of Exellence dari Kedutaan Haiti di Washington DC untuk karyanya tentang gempa bumi di 

Haiti. 

Chantal percaya bahwa seni adalah kekuatan yang kuat dalam  budaya dan sejarah, untuk itu ia turut   mendirikan 

Grand Bahama Heritage Fondation, suatu organisasi non profit dengan misi untuk meneliti dan menceritakan sejarah 

dari Grand Bahamas Heritage melalui proyek-proyek seni yang bermakna sebagai perayaan  masa lalu, masa kini, 

dan masa depan.   

Chantal telah menyelenggarakan pameran di British Columbia, Washington DC, New York, South Florida, dan di 

rumahnya di Freeport dan Nassau. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daftar Isi : 

 

Kata Sambutan  dan Pengantar : Pdt Krise Rotti-Gosal 

 

Latar Belakang perayaan HDS 

 

Latar Belakang Negara Kepulauan Bahama 

 

Penuntun  Perayaan HDS 2015 untuk kelompok Pelayanan Anak  

 

Kegiatan Anak (membuat topeng, membangun diorama, dan mewarnai) 
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KATA PENGANTAR  
 
Hari Doa Sedunia (HDS) adalah gerakan global yang melibatkan seluruh warga gereja 
termasuk anak-anak untuk menyatu diri menggumuli keberadaan suatu gereja di suatu negara 
tertentu. Awalnya gerakan ini dirintis dan dikembangkan oleh kaum  perempuan Gereja 
Presbyterian Amerika Selatan sebagai reaksi atas keadaan buruh imigran yang mengakibatkan 
perbudakan. Dan pada tahun 1887 mereka mengundang perempuan dari berbagai denominasi 

gereja bergabung dalam Hari Doa Tahunan (HDT) Bagi Rumah Misi (The Women’s Home 

Mission Board). Tahun 1920 pembentukan Komite Nasional HDT menetapkan Jumat pertama 
pada bulan Maret setiap tahun sebagai HARI DOA TAHUNAN karena bertepatan dengan masa 
sengsara Tuhan Yesus Kristus. Tahun 1927 perempuan dari seluruh penjuru dunia dari 170 
negara hadir mengikuti International Mission Council Meeting di Yerusalem dan memutuskan 
memberi nama Hari Doa Sedunia. Di Indonesia sendiri, pengorganisasian HDS telah mulai 
sejak tahun 1950 sampai saat ini masih menjadi kebutuhan gereja untuk aktifitas gerakan 
oikumene. 
 

Buku Penuntun HDS 2015 ini disampaikan kepada Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Mitra 
Gereja untuk dipergunakan dalam Perayaan HDS 2015 oleh seluruh Jemaat Kristiani di 
Indonesia sebagai wujud kebersamaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dengan Gereja-
gereja lain di dunia.  

 
Materi dalam buku ini dipersiapkan oleh saudara-saudari kita dari Negara Kepulauan Bahama, 
suatu negara yang terletak di lautan Atlantik, yang memiliki lebih dari 700 pulau. dengan 
peristiwa perbudakan pada abad 17-18 yang tercatat dalam sejarah, berpenduduk campuran 
dari suku bangsa Afrika, sebagian lagi keturunan suku Indian, dan Inggris serta Amerika.   

 
Materi dalam perayaan HDS 2015 untuk kelompok Pelayanan Anak ini hendak mengajak para 
anak untuk menyayangi sesamanya dengan cinta kasih yang suci, dengan belajar dari kisah 
pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Tuntutan Yesus agar pengikutNya mengikuti 

tindakanNya adalah satu ajakan untuk “tunduk” dalam kerendahan pelayanan yang didasari 

atas cinta kasih. Respon pengikut digambarkan melalui lukisan : bagaikan burung Flaminggo 
(burung khas Bahama) yang tunduk di kaki Yesus karena disitu ada pengampunan, damai dan 
kasih yang sempurna . 

Tema HDS- 2015  adalah: “Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu ?” yang 

terambil dari Yohanes 13:12 b,  menggambarkan pembelajaran keteladanan tentang cinta-kasih 
yang suci sebagai dasar dan motivasi dalam pelayanan kepada sesama.    
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Selanjutnya sebagai tanda solidaritas, anak-anak diajak untuk berbagi perasaan kebersamaan 
dan berkat, melalui pengumpulan persembahan yang diperuntukan bagi program-program 
gerakan HDS di negara-negara jaringan HDS melalui Komisi Internasional HDS, untuk program 
pemberdayaan perempuan korban KDRT di Bahama dan di Indonesia melalui program PGI.  

Persembahan HDS yang terkumpul dimohon untuk diteruskan ke:  

BENDAHARA PGI  
(untuk Departemen Perempuan dan Anak PI)  

Jl. Salemba Raya no.10 Jakarta Pusat  
Telp.021-3150451, Fax.021-3150457  

Email; perempuan_pgi@yahoo.co.id  
Atau transfer bank melalui rekening bank:  

• BNI Cabang UI Salemba, No. Rek. 0006691581 Atas nama PGI  

JL.Salemba Raya No. 1 Jakarta Pusat  

• BCA Cabang Matraman, No. Rek. 342.301.2001  

Jl.Matraman Raya, Jakarta Pusat.  
 

Atau pengumpulan ke Sinode untuk penyetoran ke PGI.  
 
Setelah pengiriman uang persembahan tersebut, mohon dapat memberitahukannya ke 
Departemen Perempuan dan Anak PGI dengan mengirim tanda bukti pengiriman via pos ke 
Departemen Perempuan dan Anak PGI, Jl. Salemba Raya No.10 Jakarta Pusat, atau fax ke 
021-3150457, email;  perempuan_pgi@yahoo.co.id  

Kami sangat berterimakasih apabila Gereja-gereja dan organisasi Kristen dapat mengirim 
informasi tentang proses perayaan HDSPelayanan Anak  2015 yang telah dilaksanakan disertai 
foto, yang dapat dikirim via email.  

Keikut-sertaan dalam gerakan solidaritas HDS ini kiranya dapat meningkatkan motivasi gereja-
gereja untuk lebih memahami keberadaan gereja-gereja di tempat lain, serta memupuk rasa 
kebersamaan dan solider dengan orang lain yang berbeda bangsa, suku, agama, ras, dan 
budaya. Selamat merayakan Hari Doa Sedunia 2015. 

 
Selamat merayakan HDS, Tuhan Allah memberkati.  
 
Jakarta, Januari  2015 
 

Pdt. Krise Rotti – Gosal  

Wakil Sekretaris Umum MPH-PGI 
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LATAR BELAKANG PERAYAAN  HARI  DOA SEDUNIA 

Hari Doa Sedunia adalah suatu gerakan perempuan kristen di seluruh dunia dari semua latar 

belakang dan tradisi, yang bersama-sama berkomitmen dalam doa pada hari Jumat pertama 

bulan Maret setiap tahun. Lebih dari 170 negara bergabung dalam gerakan HDS ini, dimana 

tema dan buku panduannya disiapkan oleh Komite HDS dari negara yang berbeda setiap 

tahunnya. Perempuan Kristen sedunia memperkokoh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan 

membagi pengalaman, penderitaan, kegembiraan, dan harapan. Dalam kebersamaan ini, 

perempuan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari keutuhan dunia ini, oleh karenanya 

tidak dapat lagi hidup terisolasi, tersisih dan tertindas. Tujuan utama adalah "merayakan 

bersama, baik kesatuan kita di dalam Kristus maupun keberagaman kita dalam latar belakang 

budaya" 

Pada tahun 1926 tata ibadah didistribusi ke banyak Negara dan lembaga mitra misi, respons 

atas tata ibadah pertama ini sangat positif.  Saat ini HDS setiap tahun-nya dipimpin oleh kaum 

perempuan dari berbagai tradisi.  Simbol untuk Hari Doa Sedunia dikembangkan oleh 

perempuan kristen Irlandia dan diadopsi sebagai logo internasional pada tahun 1982. 

Desainnya terdiri dari anak panah konvergen dari empat arah kompas, orang-orang yang 

berlutut dalam doa, salib Celtic, dan lingkaran mewakili dunia dan kesatuan kita dalam 

keragaman.  

 

Pada awalnya perayaan HDS menjadi perayaan jemaat dewasa, khususnya kaum perempuan, 

tetapi dekade ini telah dirancang juga panduan perayaan HDS untuk pelayanan anak, dengan 

tujuan mengantar anak-anak berperan aktif dalam gerakan oikumene, serta membentuk 

kepribadian anak yang mencintai dan menghargai kepelbagaian global dalam kehidupan gereja. 

Tahun 2015 ini, panduan HDS disiapkan oleh Komisi HDS dari Negara Kepulauan Bahama.  
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LATAR BELAKANG NEGARA BAHAMA 

Bahama adalah suatu Negara Kepulauan 

di Lautan Atlantik, terdiri dai lebih dari 700 

pulau. dengan Pulau Bimini yang terletak di 

ujung utara, dan Pulau Inagua di ujung 

selatan, dan  pulau terbesarnya adalah 

Andros. Ibukotanya adalah Nassau yang 

terletak di Pulau New Providence. Pulau 

yang paling dekat dengan Amerika Serikat 

adalah Bimini, yang juga dikenal sebagai 

pintu gerbang ke Bahama. Negara ini 

beriklim tropis, dan musim yangpaling 

panas adalah sepanjang Juni sampai  

Oktober. Negara ini terkenal dengan 

burung khas-nya yaitu Flaminggo berwarna 

pink. Luas Negara ini sekitar 470.000 km. 

 

POPULASI 

Penduduk Bahama berjumlah sekitar 350.000, dan 70 % diantaranya mendiami New 

Providence. Grand Bahama adalah kota kedua terbesar yang dihuni oleh 50.000 orang, 

dan 6 pulau lainnya rata-rata berpenduduk lebih dari 3.000 orang. Penduduk asli 

Bahama dahulunya berasal dari para budak Afrika 85 %, warga kulit putih 12 %, dan 

lainnya 3 %. Bahasa resmi Bahama adalah Bahasa Inggris, tetapi Bahama memiliki 

dialek yang dikenal dengan nama "Smokey Joe". Orang Eropah pertama yang tiba di 

pulau ini adalah Cristopher Columbus pada tahun 1492. Sebelum kedatangannya, 

kepulauan ini telah dihuni oleh 45.000 orang Lucayan dan Arawak dari suku Indian. 

Beberapa tahun kemudian banyak penduduk meninggal karena terserangenyakit yang 

dibawa oleh orang Eropah. Dalam tahun-tahun 1509-1511 penduduk yang bertahan 

hidup diangkut dengan kapal dan dipekerjakan sebagai budak di pertambangan emas 

di Spanyol. Kepulauan tersebut hampir tak berpenghuni sampai kedatangan Koloni 

Kaum Puritan Inggeris dari Pulau Bermuda yang menemukan juga Pulau Eleuthera. 

Dan pada tahun 1666 orang Ibggris lainnya menemukan Nassau. Pada sekutar abad ke 

17 kepulauan in dikuasai oleh para bajak laut yang menurut perkiraan terdapat 1000 

orang pembajak di tahun 1713. Pada sepanjang abad 18 para budak Afrika 

dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kolonial.  
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Di akhir perang kemerdekaan Amerika pada tahun 1783, sekitar 6000-8000 loyalis 

dengan membawa para budak mereka bermigrasi dari New York, Florida Timur, 

Carolina Selatan, Virginia dan Georgia USA. Kedatangan mereka ke kepulauan in 

berdampak dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Setiap pendatang tersebut 

membawa serta 19 sampai seratus orang budak dan dipekerjakan di perkebunan-

perkebunannya. Perbudakan di Bahama dihapuskan pada tahun 1834. Saat ini 

keturunan budak Afrika hampir 90 persen dari populasi; masalah yang berkaitan 

dengan tahun-tahun perbudakan adalah bagian dari persoalan masyarakat. Bahama 

merdeka pada tahun 1973 dan menjadi  negara pesemakmuran. 

KEAGAMAAN 

Kekristenan masuk di kepulauan Bahama pada tahun 1647 melalui Eleutherian 

Adventurer dengan pemimpinnya Captain William Sayle, mantan Gubernur Bermuda. 

Pada tahun 1670 Bahama diberikan kepada Lord Proprietors of Carolina oleh Kerajaan 

Inggris. Pada masa itu Gereja-gereja dikembangkan, seperti Katedrak Anglikan, dan  

Gereja Kristus. Agama Kristen di Bahama terdiri dari : Anglikan 20%, Sidang Jemaat 

Allah dan Baptis 32%, Presbiterian dan Katolik Roma 19%, Luteran, Metodis, Saksi 

Yehovah, Yahudi, Mormon, Ortodoks Yunani, Christian Science, Brethern, Church of 

God of Prophecy, Christian and Missionary Alliance sekitar 6%, juga ada Advent Hari 

Ketujuh, dan ada pula yang tidak beragama.  
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Panduan HDS untuk pelayanan anak ini dapat disesuaikan dengan  
kebutuhan program dan kelompok usia anak-anak yang dilayani. 

 

 
Persiapan : 
Sebelum perayaan dimulai, sebaiknya dipersiapkan lebih dahulu : 
 
-Peta Negara Bahama. 
-Satu Alkitab 
-Alas meja berwarna-warni: pink, kuning, hijau, dan torquoise. 
-Letakkan sebuah baskom berisi air dan selembar lap atau handuk kecil 
-Bunga berwarna-warni . Jika memungkinkan  
-Pemandangan air laut, kotak sepatu diorama ( lihat contoh terlampir)) .. 
-Dipersiapkan poster yang masing-masing bertuliskan nama 12 pulau di Bahama . Sertakan 
nama pulau-pulau dan menggunakan gambar yang berhubungan dengan sesuatu yang unik 
dalam deskripsi dari masing-masing pulau . Poster-poster  digunakan di awal dan selama 
perayaan berlangsung. 
-Siapkan Pemimpin dan beberapa anak sebagai para pembaca 
-Siapkan3 orang  pemain drama yang berperan sebagai Ibu Rolle, Diana, dan Michael) 
-Nyanyian yang tidak dikuasai dalam liturgi ini dapat digantikan dengan lagu yang sejiwa 
 

 
 

 

Perayaan HARI DOA SEDUNIA  2015  disusun oleh Negara Kepulauan Bahama 

(Penuntun untuk Pelayanan Anak) 

 

Yesus berkata kepada mereka : 

"Mengertikah kamu apa yang relah kuperbuat kepadamu?" 

 

 

Lagu Prosesi  

"He’s Got the Whole World in His Hands” (Traditional Spiritual. Domain Publik.) * 

 

(Perayaan ini dimulai dengan prosesi: anak-anak berbaris dan berjalan ke depan ruangan 

membawa tulisan dengan nama-nama dari  12  pulau di Bahama : New Providence , Andros , 

Cat Island , Eleuthera , Abaco , Long Island , Exuma , Mayaguana , Inagua , Grand Bahama , 

Harbour Island , dan San Salvador . 

 

Doa pembukaan: 

Pemimpin : Kami berterima kasih , Pencipta Surgawi , pada Hari Doa Sedunia , karena kami 

dapat berkumpul bersama untuk berdoa bagi semua negara di dunia , dan terutama bagi orang-

orang dari Bahama . Jaga hati kami agar dengan rendah hati  menerima cintaMu, buka telinga 

kami untuk mendengar suaraMu , dan biarkan kami selalu menyanyikan pujian bagiMu . 
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Sambutan/Selamat Datang 

Pemimpin : Kepulauan Bahama menyambut Anda . Kami menyambut 

Anda dengan tangan terbuka dan senyum hangat . Kepulauan Bahama  

diberi nama Bajamar oleh orang-orang Spanyol pertama yang menduduki kepulauan Bahama 

ini. Saat ini merayakan Hari Dia Sedunia, marilah kita arahkan pikiran kita kepada anak-anak 

dari Kepulauan Bahama . 

 

Pengantar Bahama 

(Anda dapat menunjukkan poster dari 12 pulau Bahama sebagai alat peraga atau sebagai 

ilustrasi untuk pendahuluan). 

 

Pemimpin : Bahama adalah kumpulan 700 pulau dan gundukan di Samudera Atlantik . Namun, 

hanya 23 pulau yang dihuni . Hampir setiap hari panas dan cerah . Anak-anak di Bahama 

menikmati berbagai kegiatan seperti berenang , bermain permainan cincin , memancing , 

basket , berperahu dan snorkeling . Mereka bisa bermain di luar rumah di hari-hari cerah 

sepanjang tahun . 

 

Pemimpin bertanya : "Anak-anak , apakah kalian suka kegiatan anak-anak Bahama 

tersebut?”  ( Beri anak waktu untuk menanggapi ) . 

 

Pemimpin : Mari kita berdoa untuk perlindungan dan pertumbuhan positif dari anak-anak di 

Kepulauan Bahama . 

 

Semua : Tuhan memberkati anak-anak Bahama agar mereka tetap aman , dan menolong 

mereka untuk bertumbuh dalam kasih yang suci  satu sama lain. 

 

Doa Syafaat 

 

Pembaca 1 : Ibukota Nassau terletak di New Providence , salah satu pulau terkecil di bagian 

tengah kepulauan itu. Banyak wisatawan mengunjungi Nassau dengan kapal pesiar besar . 

Andros adalah pulau terbesar , di mana kamu akan melihat karang terbesar ketiga di dunia, 

juga terkenal dengan berbagai ikan , dan kepiting tanah  yang lezat . Pulau Cat memiliki bukit 

tertinggi , yang dikenal sebagai  Mount Alvernia dengan ketinggian 207 meter di atas 

permukaan laut . 

 

Semua : Mari kita saling menolong untuk menjaga laut dan pulau-pulaunya agar bebas dari 

polusi . 

 

Pembaca 2 : Pulau Eleuthera terkenal  sebagai pulau yang menghasilkan  nanas manis . Pulau 

Abaco terkenal dengan mentimun dan kacang polong , dan Long Island terkenal dengan 

perkebunan sayuran dan buah-buahan serta  peternakan. 

 

Semua : Terima kasih kepada semua yang bekerja di lahan-lahan yang menghasilkan makanan 

bagi semua orang yang tinggal di sana . 
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Pembaca 3 : Exuma adalah pulau di mana kalian dapat  menemukan Iguana Bahama. Iguana 

adalah sejenis cicak besar dan ramah , dan anak-anak dapat memberi makan mereka dan 

menggenggam Iguana  tersebut di tangan mereka . Di Mayaguana dan Inagua , terdapat ribuan 

flamingo merah muda yang indah . Ini adalah burung nasional Bahama . Di Inagua ada juga 

kolam garam alami , yang menghasilkan lebih dari satu juta ton garam per tahun . 

 

Semua : Semoga sumber daya alam mereka dilindungi dan dipelihara , dan dapat berbagi 

dengan dunia.  

 

Pembaca 4 : Grand Bahama adalah tempat dimana dapat ditemukan gua bawah air tertua di 

dunia , terletak di Lucayan National Park. Harbour Island adalah tempat dimana anda 

menemukan pantai pasir merah muda yang indah yang terpancar sinar matahari . San Salvador 

adalah pulau di mana Christopher Columbus mendarat pada 12 Oktober 1492, dalam 

perjalanan dari Spanyol . Sehingga tgl 12 Oktober diperingati sebagai hari libur umum di 

Bahama setiap tahun. 

 

Semua : Kami berterima kasih , Tuhan , bahwa kami dapat berbagi kisah sejarah yang kaya 

dan geografi Bahama . 

 

Pemimpin : Natal dan Tahun Baru adalah saat yang sangat istimewa di Bahama . Pada hari-

hari tersebut penduduk Bahama merayakan Festival Junkanoo. Anak-anak selalu ingin pergi ke 

perayaan Junkanoo dengan keluarga mereka . Saat hari masih gelap pada Natal dan Tahun 

Baru , anak-anak memakai pakaian-pakaian yang baru dibeli, berjalan keluar,  

ke jalan-jalan di Nassau  untuk menikmati suara merdu dari alat musik tanduk dan drumbeats 

dari musik Junkanoo . Mereka menyaksikan berbagai tarian yang diperagakan oleh penari 

energik , serta kostum berwarna-warni dan spektakuler dalam parade Junkanoo . 

 

Doa :  

Semua : Ya Tuhan , kami berterima kasih atas apa yang telah Engkau  lakukan bagi kami. 

Terima kasih telah mengingatkan kami untuk memperlakukan satu sama lain dan menghargai 

serta merawat lingkungan hidup kami. Terima kasih untuk sinar matahari yang indah , pantai 

dan pulau-pulau yang kadang-kadang kami anggap remeh . Terima kasih untuk sekolah , 

rumah dan gereja-gereja di mana kami belajar tentang cinta yang suci dan pelayanan melalui 

kehidupan Yesus . Kami , anak-anak dunia , mencintaiMu dan kami 

akan terus mengikuti langkah Yesus . Amin .  

 

Lagu : " Jesus Cinta Anak-anak " (George F. Root / C . Herbert Woolston) 

 

Drama dan Pembacaan Cerita Alkitab : Yohanes 13 : 1-17 

Pemain Karakter : (sebagai Ibu Rolle , Diana , dan Michael ) 

Tempat: Dalam ruangan  
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Ibu Rolle : Anak-anak , cerita hari ini berasal dari dalam Injil Yohanes 13:1-17, Saya akan 

membaca untuk kalian. 

 

1). Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa saat-Nya sudah 

tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-

murid-Nya demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 

2). Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas 

Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. 

3). Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia 

datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 

4). Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan 

mengikatkannya pada pinggang-Nya, 

5). kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid-

Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. 

6). Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada-Nya: "Tuhan, Engkau hendak 

membasuh kakiku?" 

7).  Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau 

akan mengertinya kelak." 

8). Kata Petrus kepada-Nya: "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." 

Jawab Yesus: "Jikalau Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam 

Aku." 

9). Kata Simon Petrus kepada-Nya: "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan 

kepalaku!" 

10).  Kata Yesus kepadanya: "Barangsiapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain 

membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak 

semua." 

11). Sebab Ia tahu, siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata: "Tidak semua 

kamu bersih." 

12).  Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-Nya dan kembali ke tempat-

Nya. Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? 

13). Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru 

dan Tuhan. 

14).  Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamupun 

wajib saling membasuh kakimu; 

15). sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat 

sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. 

16). Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada 

tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya. 

17).  Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. 

------- 
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Diana: Ibu Rolle , saya tidak akan mencuci kaki teman-teman  saya karena mereka bau dan 

kotor. 

 

Ibu Rolle : Yesus membasuh kaki murid semua nya, tidak masalah baginya apakah mereka 

kotor atau bau . Dokter dan perawat juga membasuh kaki orang ketika mereka bau dan kotor . 

Yesus mengasihi murid-murid- Nya sehingga ia menunjukkan cintanya . Adalah baik  

melakukan tindakan seperti itu bagi irang lain. 

 

Diana: Tapi adakah cara lain selain membasuh kaki untuk menunjukkan kasih bagi orang lain ? 

 

Ibu Rolle : Saya senang Anda menanyakan pertanyaan itu , Diana . Iya Nih! Ada jenis lain 

tindakan yang dapat Anda lakukan . Apakah Anda ingat minggu lalu ketika Johnny tidak makan 

siang dan Anda berbagi makan siang dengan dia ? Atau saat Suzy tidak memiliki ballpoin dan 

Anda membiarkan dia gunakan ballpoin Anda ? Itu juga cara menunjukkan cinta kasih . Itu 

adalah bentuk nyata "pembasuhan kaki . " 

 

Michael : Maksudmu ketika aku membiarkan adikku bermain dengan mainanku , maka aku 

sedang berbuat baik ? 

 

Diana: Ibu Rolle , saya rasa saya mengerti apa yang Anda katakan sekarang . Pada hari Jumat 

kemarin , saya membantu Ibu Johnson di seberang jalan itu  . Apakah seperti itu yang Anda 

maksud ? 

 

Ibu Rolle : Ya ! Itu adalah contoh sempurna menjadi baik dan menunjukkan kasih kepada 

orang-orang di sekitar Anda . 

 

Diana: Wow ! Saya suka cerita ini . Yesus benar-benar mencintai murid-muridnya dan mau 

serta berlutut dan mencuci kaki mereka yang bau. Saya berharap saya adalah salah satu dari 

murid-muridNya . Saya akan senang berada di dekatNya dan menyentuhNya saat Ia 

membasuh kaki saya . 

 

Michael : Ibu Rolle , cerita ini benar-benar mengajar saya bahwa saya harus mengasihi teman-

teman saya dan melakukan hal-hal yang baik bagi mereka, dan  menunjukkan cinta kasih juga 

bagi  adik saya. Sekarang saya mengerti, saya tak akan keberatan berbagi makan siang . 

 

Ibu Rolle : Anak-anak , tahukah kalian  apa yang digunakan Yesus dalam cerita- handuk dan 

air ; Yesus juga menggunakan tanganNya untuk mencuci kaki para murid . Anak-anak ,  

dapatkah kalian   lakukan itu di rumah dengan menggunakan tanganmu untuk membantu ibu 

atau ayah dengan tugas-tugas di sekitar rumah , dengan mengucapkan kata-kata yang sopan 

dan baik, dan dengan berbagi makan siang seperti Diana lakukan ? 
 

Ibu Rolle : (…Ibu Rolle meminta satu atau dua anak menjawabnya dan memberi contoh) 

 ( ...lonceng dibunyikan  dan kelas selesai.) 
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Persembahan  

(…anak-anak di ajak memberi persembahan) 

Doa 

Allah yang hidup , kami membawa persembahan ini untuk pekerjaan program Hari Doa 

Sedunia, dan kami memohon Engkau menggunakan semua yang kami  miliki karena semua 

kami ingin melayaniMu, Amin . 

 

Puisi (dibacakan oleh seorang anak) 

"Bagaimana saya bisa melayani Tuhan , saya hanya seorang anak ? " 

Bagaimana saya bisa melayani Tuhan , saya lemah dan kecil ? 

Dapatkah saya membuat perubahan di dunia yang besar ini?  

Sekali lagi ku katakana: aku hanya seorang anak ; 

Di mana aku harus mulai ? Apa yang harus kukatakan ? 

Tuhan, aku  punya pertanyaan , jadi aku akan berdoa 

Tolong berilah aku hari lain untuk bertanya, 

Untuk suatu jawabanMu  yang mengagumkan untuk panggilan ini. 

 

Aku akan berdoa tanpa henti , sampai aku benar-benar ingat ; 

Sebuah kisah diceritakan dalam Gereja Sekolah Desember lalu ; 

Saya ingat sebelum Hari Raya Paskah 

Yesus berlutut dan mencuci kaki murid -Nya " Apakah kamu tahu apa yang telah Kulakukan 

untukmu " ? dia mengatakan; 

Jadi yang harus saya lakukan kepada orang lain seperti yang telah mereka lakukan , bukan? 

Tuhan aku ingin melayaniMu , tapi aku hanya seorang anak , 

Aku  ingin membuat perubahan di dunia yang besar ini. 

 

Jadi setelah berdoa aku akhirnya menyadari , 

bahwa aku telah melayani Tuhan sepanjang waktu, 

Membawa oersembahank di kantong pundi,  

bermain klarinet saya di marching band sekolah ,  

menjadi teman bagi anak-anak baru di sekolah 

dan memastikan mereka tahu aturan 

 

sekarang lihatlah, saya menjadi seorang anak yang bahagia, 

karena saya telah melayani Tuhan dalam komunitas saya 

(Words Oleh Paulette McPhee ©) 

 

Doa Penutup 

Tuhan Pencinta , begitu kita meninggalkan tempat ini,  biarlah kami tidak melupakan alasan 

mengapa kami ada di sini . Biarlah kami terus merayakan dan berdoa bagi orang-orang 

Bahama dan saudara-saudara kami di seluruh dunia . Amin . 

------------------- 
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Membuat Topeng JUNCANOO 

 

Bahan-bahan yang dibutuhkan: 

-Karton warna-warni 

-Karet Gelang 

-Bulu-bulu ayam atau burung  

-Bubuk pengkilap 

-Lem / perekat  

-Gunting 

 

Cara membuat: 

-Gunting karton mengikuti pola topeng 

-Olesi lem secara merata ke seluruh permukaan topeng 

-Taburi bubuk pengkilap  

-Tempelkan bulu-bulu ayam pada kedua sisi topeng 

-Kaitkan karet gelang pada kedua sisi topeng 

 

 

 

 



14 

 

Diorama taman laut 
 

(Kita akan membuat diorama tiga dimensi yang menggambarkan pemandangan taman laut) 

 

 

 

Bahan-bahan yang dibutuhkan: 

-Kotak sepatu atau kotak tissue 

-ikan-ikanan atau binatang laut lainnya yang terbuat dari karton tebal 

-Beberapa jenis kerang 

-Lem / perekat 

-Pasir 

-Cat biru 

-Crayon atau spidol warna-warni 

 

Cara membuat: 

-Bagian dalam dari kotak sepatu di cat warna biru dan di keringkan 

-Oleskan lem ke permukaan bagian dalam kotak tersebut 

-Rekatkan kerang dan pasir 

-Letakkan ikan-ikanan dan binatang laut lainnya di bagian sisi dalam. 
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Mewarnai Bendera Bahama 

 

Petunjuk: 

-Perbesar pola gambar bendera Negara Kepulauan Bahama dibawah ini. 
-Warnai bagian No 1 dengan crayon warna hitam, No 2 dengan warna biru laut, dan No  
 3 dengan warna kuning keemasan  
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Lagu : “What I have done” 

 


